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Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce

Puls Biznesu: Hossa już się zaczęła

Gospodarka hamuje, zyski spółek topnieją, a na giełdzie jest
najlepiej od szesnastu miesięcy.
Koniec marazmu, który panował na rynku kapitałowym od sierpnia
2011 r. Zarządzający TFI są zgodni: zaczął się trend wzrostowy. To
ostatni moment na zakupy. Dobrze rokuje m.in. Cyfrowy Polsat.
- Spółka jest relatywnie odporna na spowolnienie gospodarcze, więc

będzie pokazywać przyzwoite wyniki nawet w kwartałach niskiej

dynamiki PKB. (…) – uważa Przemysław Nowicki z Open Finance TFI.

10.12

Parkiet: Cyfrowy Polsat

Analitycy DI BRE Banku podwyższyli do „trzymaj” z „redukuj”
11.12 Rzeczpospolita: BBC rozwija dystrybucję w Polsce

Brytyjski nadawca publiczny, który przez spółkę BBC Worldwide
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Analitycy DI BRE Banku podwyższyli do „trzymaj” z „redukuj”
rekomendacje dla Cyfrowego Polsatu. Cena docelowa akcji wzrosła
do 15,6 zł z 13,2 zł wcześniej. W poniedziałek późnym popołudniem
kurs wynosił 15,79 zł.

Brytyjski nadawca publiczny, który przez spółkę BBC Worldwide
komercyjnie nadaje w innych krajach stacje tematyczne, nie
wyklucza w Polsce startu w konkursie na zagospodarowanie
naziemnej telewizji cyfrowej.
Kanały BBC Worldwide nadawane w Polsce – BBC Knowledge,
Lifestyle, CBeebies i Entertainment – wróciły niedawno do
dystrybucji na platformę Cyfrowego Polsatu.

Parkiet: Decyzja w sprawie premii dopiero w I kwartale 2013 roku

Prezes Cyfrowego Polsatu Dominik Libicki podtrzymał zapowiedzi
mówiące o możliwej dywidendzie za 2012 r. Decyzja w tej sprawie
zapadnie jednak po I kwartale 2013 r.
Dominik Libicki tłumaczył, że decyzje w sprawie dywidendy zbiegnie
się w terminie z obliczeniem wskaźnika zadłużenia Cyfrowego
Polsatu. – Spadek wskaźnika musi być odpowiednio duży, bo jeśli

wypłacimy dywidendę, on od razu wzrośnie – cytuje Dominika
Libickiego agencja Reuters.

12.12
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Dziennik Gazeta Prawna: Cyfrowy Polsat stawia na nowe filary:

Iplę i Muzo. Oglądanie i słuchanie w abonamencie

Cyfrowy Polsat rozbudował telewizję internetową Ipla i aplikację do
słuchania muzyki Muzo. Nimi chce walczyć o użytkowników
gotowych płacić za cyfrowe treści.

12.12

14.12 Rzeczpospolita: Plus zaoferuje smartfony z LTE

W połowie stycznia Polkomtel wprowadzi telefon ze swoją
flagową usługą Internetu.
Zygmunt Solorz-Żak poinformował, że operator jako pierwszy w
kraju, przeprowadza testy smartfonów pozwalających na
korzystanie z szybkiego dostępu do Internetu w technologii LTE
wraz z jednoczesnym zestawieniem połączeń głosowych.
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Ostatnie wydarzenia

Raport bieżący nr 32,

13 grudnia 2012 r.

Terminy publikacji raportów okresowych oraz informacja o przekazywaniu skonsolidowanych raportów okresowych

spółki Cyfrowy Polsat SA w roku obrotowym 2013

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w
roku obrotowym 2013.

1. Skonsolidowane raporty kwartalne:

- Raport kwartalny za I kwartał 2013 roku - 15 maja 2013 r.
- Raport kwartalny za III kwartał 2013 roku - 13 listopada 2013 r.

2. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2013 roku - 28 sierpnia 2013 r.

Biuletyn Cyfrowego Polsatu 10 – 16 grudnia 2012

2. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2013 roku - 28 sierpnia 2013 r.

3. Raporty roczne:
- Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2012 rok - 12 marca 2013 r.

Jednocześnie, zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
("Rozporządzenie"), Spółka nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowych raportów
półrocznych. Spółka informuje, o zamiarze przekazywania w 2013 roku skonsolidowanych raportów kwartalnych
zawierających skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 83 ust.1 Rozporządzenia, a także
przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2013 roku zawierającego skrócone półroczne
sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 83 ust. 3 Rozporządzenia.

Ponadto Spółka informuje, że nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2012 roku oraz
skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2013 roku zgodnie z regulacją § 102 ust. 1 oraz § 101 ust. 2
Rozporządzenia.



Ostatnie wydarzenia

Raport bieżący nr 33,

15 grudnia 2012 r.

Komunikat prasowy,

11 grudnia 2012 r.

Informacja o zbyciu akcji

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 14 grudnia 2012 r. Spółka otrzymała od osoby pełniącej
funkcję Członka Zarządu Spółki, informację na podstawie art. 160 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 ze zm.) o dokonaniu sprzedaży 23.494 (dwadzieścia trzy
tysiące czterysta dziewięćdziesiąt cztery) akcji Spółki.

Transakcja została dokonana na rynku regulowanym w dniu 11 grudnia 2012 roku w formie transakcji zwykłej, po kursie
16,27 zł za akcję.

Cyfrowy Polsat umacnia pozycję lidera rozrywki poprzez ekspansję na rynkach wideo i muzyki online

Cyfrowy Polsat rozwija swoje serwisy online - ipla i muzo, wkraczając jeszcze mocniej na rynek usług świadczonych w
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11 grudnia 2012 r. Cyfrowy Polsat rozwija swoje serwisy online - ipla i muzo, wkraczając jeszcze mocniej na rynek usług świadczonych w
Internecie. Nowa ipla, to wzbogacona oferta programowa, nowe pakiety i aplikacje, usprawnienia funkcjonalne oraz nowy,
lekki wygląd aplikacji i strony www.ipla.tv. Nowa odsłona muzo, to nowe logo, nowi wykonawcy oraz nowe treści, aplikacje
mobilne i funkcjonalności.

-Zakup, w marcu tego roku, spółek tworzących serwisy ipla i muzo był dopełnieniem naszej długoterminowej strategii

rozwoju, mającej na celu jak najszerszą dystrybucję treści przy wykorzystaniu najnowocześniejszych urządzeń oraz

technologii. Ipla będąca liderem rynku wideo online wzmacnia pozycję rynkową Cyfrowego Polsatu jako agregatora i

dystrybutora treści. Muzo z kolei pozwoliło nam wkroczyć na kolejny rynek cyfrowej rozrywki. Obydwa produkty

zapewniają nam istotną przewagę konkurencyjną. Stale je rozwijamy, korzystając z naszego doświadczenia w sprzedaży

usług płatnej telewizji – mówi Dominik Libicki, Prezes Zarządu Cyfrowego Polsatu S.A.

-Rozwijanie serwisów ipla i muzo będzie źródłem synergii w obszarach kosztowym i przychodowym. Synergie kosztowe

będą wynikać ze wspólnie realizowanych zakupów treści programowych i inwestycji w rozwój technologii, podejmowanych

działań marketingowych, wykorzystania tej samej infrastruktury oraz optymalizacji zasobów w działach wspierających

(back-office). Synergie przychodowe będą pochodzić z oferowania usług łączonych (cross-selling), zwiększenia atrakcyjności

obecnych produktów i wprowadzania nowych usług, które będą miały wpływ na wzrost satysfakcji naszych abonentów –
dodaje Dominik Libicki.

>> więcej http://media.cyfrowypolsat.pl/



Data

Cena 

maksymalna 

(PLN)

Cena 

minimalna 

(PLN)

Cena 

zamknięcia 

(PLN)

Zmiana 

ceny 

zamknięcia 

(%)

Wartość 

obrotu

(tys. PLN)

10-12-2012 16,20 15,36 16,00 3,90% 2 636

11-12-2012 17,10 16,04 17,10 6,88% 9 859

12-12-2012 17,67 16,65 16,90 -1,17% 7 004

Akcje Cyfrowego Polsatu
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12-12-2012 17,67 16,65 16,90 -1,17% 7 004

13-12-2012 16,90 16,69 16,86 -0,24% 2 959

14-12-2012 16,99 16,55 16,64 -1,30% 4 259

Najbliższe wydarzenia

26 luty – 12 marca 2013 Okres zamknięty przed publikacją wyników za 2012 rok 

12 marca 2013 Publikacja raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2012 rok


